
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva ekonomická komise ČBAS 

ke dni  14. 4. 2022 

                                                                              

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval Marek Švábík 

14. 4. 2022 Klimkovice 



    
Návrh na členy komise 

Na prvním oficiálním zasedání nově zvoleného VV Českého badmintonového svazu, z.s. (dále jen VV ČBAS) byl zvolen 

předsedou ekonomické komise (dále jen EK) Marek Švábík. 

Předseda EK navrhne jako dalšího člena komise pana Ing. Víta Dostála. 

Z platných předpisů ČBAS (status komisí) vyplývá, že dalším členem ekonomické komise je generální sekretář ČBAS.  

Komise jménem nově zvoleného předsedy EK oslovila jako dotačního experta pana Mgr. Tomáše Masára a nabídla 

mu spolupráci. Pan Masár souhlasil. 

Předseda EK tedy navrhne toto složení EK: 

 Marek Švábík, Ing. Vít Dostál , generální sekretář ČBAS (dle předpisů ČBAS). 

 

Odměňování členů komise 

Současné náklady na provoz EK jsou pouze na základě smluvního vztahu ČBAS  s dotačním poradcem. Tento smluvní 

vztah s ČBAS byl již odsouhlasen na minulém zasedání VV. 

Návrh EK do budoucna: externí poradci by měli být odměňováni za jednotlivé dotace, školení apod., nikoliv paušálně 

jak je tomu v současnosti. 

 

Vize EK do následujícího období 

- hledat úspory v rámci organizace ČBAS 

- nastavit transparentnost a informovanost směrem k členské základně 

- pro zájemce vytvořit servisní a poradenské centrum ve věci žádání a zpracování dotací, včetně pořádaní školení  

- hledat nové zdroje příjmů ČBAS, včetně podpory komerčních aktivit svazu 

- zjednodušit administrativu v rámci celého svazu  

- zaštítit a zprocesovat ekonomickou agendu, vyúčtování apod., která se zpracovávala v rámci TMK a jiných komisí 

 

Činnost EK v období od zvolení předsedy EK do konání dalšího zasedání VV dne 14.4.2022 v Brně 

EK doporučila před schválením rozpočtu pro období 2022 hospodařit v provizoriu schváleném bývalým vedením 

ČBAS. 

EK dále vyzvala všechny zvolené předsedy komisí ČBAS a sekretariátu k přípravě a předložení návrhu rozpočtu svých 

odborných komisí pro rok 2022, a to do dne 9. 4. 2022. 

Pan Tomáš Masár ve spolupráci s generální sekretářkou, paní Petrou Moravcovou, připravili k podání žádost o 

poskytnutí dotace Podpora sportovních svazů 2022. Zpracovanou žádost pan Masár předložil ostatním členům EK a 

předsedovi ČBAS k nahlédnutí a po formální kontrole a podpisu předsedou ČBAS byla dotace podána. 



    
EK bylo předloženo DAP za zdaňovací období 2021 ČBAS. Po formální kontrole bylo DAP řádně podáno. ČBAS za 

zdaňovací období 2021 hospodařil ztrátově a to ve výši -194 472,- Kč.  Daňový základ byl vykázán ve výši 52 644,- Kč, 

což je výsledek hospodářské činnosti spolku. Hlavní činnost spolku skončila ve ztrátě ve výši 247 tisíc. Tento daňový 

základ byl dle platných předpisů snížen na daňový základ 0,-.  ČBAS za období 2021 dosáhl obratu 19 856 565,- Kč. 

 

 



    
EK komunikovala s možnými spolupořadateli významné sportovní akce (dále jen VSA) v roce 2022. Pan Vorel 

pořádání odmítnul z důvodu nemožnosti pronájmu haly.  Další zájemci o uspořádání VSA v Brně a v Praze po zvážení 

tuto možnost odmítli. 

VV byl na svém minulém zasedání osloven panem Michalem Hubáčkem, který projevil zájem o spolupořádání VSA 

v Praze. Na základě této informace byl uskutečněn online meeting s panem Michalem Hubáčkem a dále několik 

osobních setkání či emailová a telefonická komunikace. Pan Hubáček sdělil EK předběžné náklady na halu a další 

informace. 

EK informovala ostatní členy výboru o možných sankcích za zrušení  VSA. 

EK požádala VV v hlasování per rollam o vyjádření a schválení podání žádosti na dotaci na VSA konané v roce 2022. 

VV bylo jednomyslně schváleno, že žádost podáme. Tomáš Masár ve spolupráci s generální sekretářkou, paní Petrou 

Moravcovou, připravili k podání žádost o poskytnutí dotace Významné sportovní akce v roce 2022.  

Zpracovanou žádost předložil pan Masár ostatním členům k nahlédnutí a po formální kontrole a podpisu předsedou 

ČBAS byla dotace podána. 

EK zahájila komunikaci se zástupci parabadmintonu ve věci podpory a podání žádosti poskytnutí dotace Parasport 

pro období 2022. 

EK komise jednala se slečnou Eliškou Maixnerovou a panem Janem Říhou z BK Omega Olomouc (spolupořadatel 

Badmintonové konference) ve věci možnosti podání dotace na podporu Badmintonové konference konané 

v Olomouci. Pan Říha osobně přislíbil, že žádost o dotaci podá. ČBAS není oprávněná tuto žádost o dotaci podat. 

EK konzultovala s předsedou ČBAS případné formy nových smluvních vztahů v rámci zajištění provozu ČBAS. 

EK si vyžádala od účetního ČUS, který zpracovává účetnictví ČBAS, o zaslání deníku za minulé zdaňovací období 

k formální kontrole. 

EK si vyžádala podklady na základě informací o stavu míčů ve VSCM v Plzni. Tuto záležitost doporučila projednat a VV 

to hlasováním per rollam schválil. 

EK komunikovala s novým předsedou DR, panem Zdeňkem Chumchalem, a novou členkou DR, paní Kvetou 

Maňáskovou. 

EK  provede na základě podnětů k 30. 6. 2022 inventuru majetku ČBAS. 

EK vyzvala všechny předsedy odborných komisí, aby své rozpočty navrhli s přihlédnutím ke kvalifikovanému odhadu 

snížených příjmů ČBAS v roce 2022 a k deklarovanému výraznému snížení podpory svazům od NSA na základě 

přidělených financí pro sport vládou ČR. 

Generální sekretářka ČBAS, paní Petra Moravcová, informovala členy VV o průběžném čerpání rozpočtového 

provizoria k 24. 3. 2022 a stavu financí k 31. 3. 2022. 

 



    

 

 

EK komisi byly předloženy všechny návrhy rozpočtu odborných komisí k projednání na zasedání VV konaném dne 

14. 4. 2022. 

EK komise navrhuje tyto rozpočty v některých položkách snížit. Návrh rozpočtu pro rok 2022 bude VV předložen až 

po oznámení přidělené dotace od NSA. 


